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  طرشت صوتي نيروگاه پايش و مانيتورينگ آلودگي
   2خدامرادي محمود ،1داودي افشين

 كارشناس ايمني -2زيست  ارشد مهندسي محيط كارشناس -1

  )طرشت نيروگاه HSE( كاركنان شاغل در امور 

  چكيده

 اسـت  مرز صنعت گذشته و به زندگي روزمره نيز وارد شدهباشد. اين عامل امروزه از  كار مي آور محيط فيزيكي زيان عواملمهمترين يكي از سروصدا امروزه 
بـر روي وضـعيت عمـومي بـدن نيـز اثراتـي از قبيـل سـردرد،          ،كار ي و بازده پرسنلروي وضع رواني ضمن تاثيرگذاري  كه شود مي  صوتي ناميده آلودگي

و  ،صـوتي  ميـزان آلـودگي   پـايش و مونيتورينـگ  ژوهش به منظور نمايد. در اين پ مغزي ايجاد مي سرگيجه، افزايش فشار خون، اختالالت حافظه و اعصاب
 نقشـه گرديـد.   ترسيم كاغذ روي بر وسايل و تجهيزات ها، دستگاه موقعيت ابعاد، گرفتن نظر در با را كارگاه ي نقشه، گيري ه انداز هاي ايستگاه تعيين جهت

 ايسـتگاه  18 ترتيب در حدود بدين. گرفتيمنظر در گيري اندازه ايستگاه يك عنوان به مربع هر مركز و بندي تقسيم يكسان ابعاد با يهاي مربع به را مذكور
با مقايسه نتايج حاصل  سنجش گرديد. ISO 03741 براساس متد صوتي  ترازهاي آلودگيمشخص و طرشت،  نيروگاه هاي فرمان و اتاق مختلف در طبقات

ي خطر قرار دارد و نياز بـه   ي احتياط و شش ايستگاه در محدوده ندارد، يازده نقطه در ناحيهبا استاندارد مشخص گرديد كه يك ايستگاه در محدوده استا
پنج نفر از همكاران شاغل در نيروگاه مشخص گرديـد دز دريـافتي بـراي دو     ايبر ،صوتي با انجام دزيمتري آلودگي ذكراست شايان اقدامات اصالحي دارند

   باالتر از حد استاندارد قرار دارد.گر در ي استاندارد و سه نفر دي نفر در محدوده
    دزيمتري، دز دريافتي تراز صوتيصوتي،  آلودگي :كليدي هاي واژه

  مقدمه -1
خصوص  زمين به ي كره ي پهنهصوتي در  آلودگي ميزان

نظير  الكتريكي انرژي توليد هاي جوامع صنعتي و سيستم
 يكي ازاين آلودگي  ،ها در حال افزايش است نيروگاه

ترين عامل  شايعو  محيطي زيست هاي جنبهترين  مهم
حداكثر سر و  .[1]گردد محسوب ميكار  آور محيط زيان

 dbساعته،  8صداي مجاز در محيط كار در يك شيفت 
باشد. صوت بيش از حد مجاز سبب  مي  85 - 90

گردد. افزايش  هاي حسي، عصبي و يا هر دو مي ناشنوايي
عصبي و  ، ناراحتي، اضطرابخون، قند و كلسترولفشار

اختالالت شنوايي در كودكاني كه مادرانشان به هنگام 
بارداري در معرض سر و صداي بيش از حد مجاز بوده اند، 

 مفهوم .[2]باشد از ديگر اثرات سوء آن بر سالمت انسان مي
 كه باشد مي طولي مكانيكي امواج از شكلي صوت امواج
 انسان گوش با برخورد در و شده منتشر هوا در عمدتا

 قابل فركانسي محدوده . كند مي ايجاد را شنيدن احساس
 از خارج امواجاست.  KHZ 20 - HZ 16 انسان براي درك
 مقادير. گويند صوت مادون را فركانس محدوده اين

 به آن با مواجهه مدت و صدا) AOE(شغلي حدتماس
 كليه چه چنان رسد مي نظر به كه دارد اشاره شرايطي
 آثار قرارگيرند مقادير اين با مواجهه در مكرر بطور شاغلين
 آنان طبيعي محاوره درك و شنيداري توانايي در نامطلوب

 شغلي، تماس حد مقادير كه نمود تاكيد بايد نشود ظاهر
 صدا با تماس نامطلوب اثرات برابر در را شاغلين همه

 بايست مي شغلي تماس حد مقادير نمايد نمي محافظت
 2 حد در شنوايي افت مقابل در را اغلينش ي جامعه ميانه
 3000 و 2000 و 1000 و 500 هاي درفركانس بل دسي
 .نمايد محافظت صدا با شغلي مواجهه سال 30 از پس هرتز

 عوامل كليه گرفتن نظر در با شنوايي حفاظت برنامه اجراي
 در شاغلين كه مواقعي در سنجي شنوايي آزمايش در موثر

 حد در يا شغلي تماس حد مقادير زا بيش صداي با مواجهه
 محيط يك نوسان هرگونه. است ضروري هستند آن

 هاي مولكول ارتعاش باعث شرايطي تحت تواند مي االستيك
 تغيير اين كه گردد، هوا فشار مداوم تغيير و مجاور هواي
 فشار از بيشتر يا  و كمتر جزئي و محدود بطور فشار

 رديدهگمنتشر هوا در طولي صورت هب موج اين است اتمسفر
 انسان براي دامنه و فركانس نظر از معيني محدوده در و
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 ترين ساده .گوييم مي صوت آن به كه است درك قابل
 سه داراي كه باشند مي سينوسي امواج صوتي امواج شكل

 و دامنه مشخص باشد. ʎ ، طول موجF فركانس مشخصه
صوت از نظر محيط انتشار به دو دسته صوت هوايي و 

شوند. صوت هوايي اصواتي هستند كه در  پيكري تقسيم مي
رسند، و اصواتي كه از  هوا يا گاز منتشر شده و به گوش مي

هاي مايع و يا جامد منتشر گرديده و مستقيم  طريق محيط
يا پس از تبديل به صوت هوايي قابل شنيدن هستند را 

ز: عبارتندا تداوم زمان نظر از صوت انواع پيكري گويند. صوت
. اصوات اي وكوبه اي ضربه اصوات  - ب، پيوسته اصوات  -الف

 اصوات نداشته اي وقفه خود انتشار زمان طول درپيوسته 
اصوات  .باشند مي گروه اين از اغلب صنعتي صداي و مكالمه
 از ضربه هر در صوت فشار موجهايي هستند كه  اي آن ضربه

ثانيه شروع  0,5از  كمتر در معموال و )ثانيه (زمان از كسري
 شليك اي، ضربه هاي پرس از ناشي صداي .يابد مي خاتمهو 

  اين دسته هستند. از پنوماتيك ابزارهاي گلوله،
  )SPL(1تراز فشار صوت 

و ارزيابي محيطي تراز فشار   جهت ارزيابي ميزان مواجهه
صوت مدنظر قرار دارد. اين امر ريشه در ماهيت فشار صوت، 

ي صماخ دارد.  دن فشار بر پردهي انتشار و واردش نحوه
هوايي  گيري فشار و تراز فشار اصوات اندازهذكراست  شايان
  نام دارد.  2بل باشد. ديمانسيون مربوطه دسي تر مي عملي

)1(  

  
Pگيري شده = مقدار فشار مؤثر اندازه  

Pref 3= فشار مبنا يا استاندارد 

 با متغير فشار هاي دامنه داراي معموالً محيط در اصوات
 يعني صوت فشار براي مقدار سه رو اين از باشند مي زمان
 شده پيشنهاد مؤثر فشار و ماكزيمم فشار ،نميانگي فشار
 زمان در صوت فشار دامنه زياد تغييرات به توجه با .است
 فشار از صوت فشار به مربوط روابط در معموالً آن تداوم
 ريتميلگا نيز انسان گوش طرفي از شود مي استفاده مؤثر

 فيزيولوژيك نظر از لذا كند مي درك را فشار مربعات از
 انتگرال براساس حالت اين در .دارد اهميت فشار مربعات
 مجموع ريشه از الگويي توان مي فشار، تغييرات زماني

بنابراين  .نمود محاسبه را شده گيري اندازه فشار مربعات
                                                            
1 Sound Pressure level 
2 dB 
3 Pref = 2*10-5 Pa 

ي  ههركميت( مانند فشار صوت) برابر با ريش rmsمقدار 
ي آن كميت  گيري شده دوم مربعات همه مقادير اندازه

 اي لحظه مقادير سابيح  ميانگين (ميانگين فشار گرچه است.
 )صوت انتشار زمان يا گيري اندازه زمان طول در مطلقرفشا
 در فشار دامنه حداكثر( پيك يا ماكزيمم فشار ويژه به و

 ها ارزيابي در است ممكن نيزت) صو گيري اندازه دوره
 ماكزيمم فشار و4 مؤثر فشار بين ارتباط .قرارگيرد مدنظر

 )بگيريم نظر در درجه 45 سينوسي كمان كه صورتي در(
  .است شده داده نشان زير رابطه در

)٢(  

  
 

 .بود خواهند يكديگر با ارتباط در صوت فشار و صوت توان
 قابل اي ساده دستگاه توسط راحتي به صوت فشار طرفي از

 طور هب صوتي منبع توان كه حالي رد .است ريگي اندازه
 فشار، دامنة نظر ازباشد.  گيري نمي اندازه قابل مستقيم
 است ميكروبار 244 حدود تحمل قابل صوت فشار حداكثر

. حداقل فشار صوت گويند مي 5دردناكي آستانة آن به كه
ي  ميكروبار است كه آستانه 0,00002قابل درك حدود 

 زمان واحد در كه صوتي انرژي مقدار .نام دارد 6شنوايي
 ناميده منبع7 صوتي توان  .شود مي توليد منبع بوسيله

 از يكي صدا توان، باشد مي وات توان واحد. شود مي
 انتشار محيط از مستقل و بوده صوت منبع هاي ويژگي
 واحد در كه صوتي انرژي مقدار از عبارت صوت شدت .است
 صوت امواج انتشار امتداد بر عمود كه سطحي واحد از زمان

 شدت كه گفت توان مي ديگر، بارتع به. گذرد مي است
 سطح واحد از كه ،است منبعي صوت توان برابر صوت
 انرژي مقدار،  شدت اصد احساس نظر نقطه از .گذرد مي

 حال رسد مي گوش پرده به زمان واحد در كه است صوتي
 دترشدي نيز صدا احساس باشد بيشتر صوت شدت چه هر

  MKSدر دستگاه  صوت شدت واحد خواهدبود
سانتيمتر مربع بر ارگ CGSو در سيستم  مترمربع بر وات
 گوش براي تواند مي كه صوتي شدت كمترين باشد. مي

مربع  برمتر وات 10-12برابر با  باشد درك قابل انسان
 آستانه يا مبنا يا رفرنس شدت را ميزان اين .[3]باشد مي

 است ممكن صنايع، اكثر درامند. ن شدت صوت مي درك

                                                            
4 Effective or root mean square 
5 Painful thereshold 
6 Hearing thereshold 
7 Sound power 
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 موج بنابراين باشد داشته وجود زا صدا منبع يك از بيش
 صوتي منابع نتيجه و حاصل درس مي گوش به كه صوتي
 به ترازها جبري جمع معناي به اين ولياست.  مختلف
 محاسبه بنابراين باشد نمي صوت لگاريتمي ماهيت لحاظ
 صوت توان تراز اردمو بعضي در و 8تجمعي صوت فشار تراز

 دسيبل، لگاريتمي ماهيت به توجه با است ضروري تجمعي
. امروزه با وجود داد انجام ترازها براي جبري جمع توان نمي
هاي  افزارهاي گوناگون صوتي كليه محاسبات، نقشه نرم

صوتي و ايزوسونيك و غيره از طريق استفاده از اين 
  گردد. افزارها انجام مي نرم

  )Leq(٩مواجھه صوت تراز معادل
  كاري ترازهاي فشارصوتي متفاوتي وجود دارد در هر شيفت

هاي صدا جهت ارزيابي ميزان مواجهه پرسـنل از   در بررسي
در اين روش ابتـدا   گيرند. ترازهاي مذكور متوسط زماني مي

گيــري  هربــار مواجهــه همــراه بــا زمــان آن مواجهــه انــدازه
مربوطه تـراز مواجهـه   و سپس با استفاده از روابط  گردد مي

  گردد. ساعت) محاسبه مي 8براي يك روزكاري( مثالً 
)3( 

  
Leq بل : تراز معادل مواجهه برحسب دسي  
Ti  طول زمان مواجهه :i ام برحسب ساعت  
Tr )ساعت)8: زمان مرجع  

LPi  تاز فشارصوت مواجهه :i بل ام برحسب دسي  
  تعيين محدوده خطر در كارگاه

 را صوت فشار تراز است الزم خطر هاي محدوده تعيين براي
 اين براي. نمود تعيين و گيري اندازه كارگاه مختلف درنقاط

 هنقشـ  تهيـه  روش ماننـد  مختلف روشهاي از معموالً منظور
 اسـتفاده  همتـراز  خطوط نقشه تهيه يا و صوتي بندي ناحيه

 كارگاه بايد ابتدا بندي ناحيه نقشه تهيه روش در .شود مي

 نمـود  بنـدي  تقسـيم  مسـاوي  ابعاد با شطرنجي نواحي به را
 متفاوت امكانات و كارگاه مساحت به بسته نواحي ابعاد اندازه

   است باالتر كار دقت باشد كوچكتر ابعاد چه هر ولي است
 انـدازه  ايسـتگاه  يـك  شـطرنج  در شده ايجاد مربع هر مركز

گيـري تـراز فشـار صـوت در      بعـد از انـدازه   باشد مي گيري

                                                            
8 Cumulativesound  pressure level 
9 Equivalent sound level 

نوشتن اعداد در هر ايستگاه و با توجه بـه سـه   و  Aمقياس 
  كنيم. محدوده قراردادي به روش زير عمل مي

 باشـد  دسـيبل  65 از كمتـر  صوت فشار تراز كه صورتي در

)SPL˂65 (در اين صـورت مربـع    دارد نام 10ايمن محدوده
مشـخص مـي    Sمربوطه را با رنگ سفيد يا سبز و يا با كـد  

 يا كمتر و 65 از بيشتر صوت فشار تراز كه صورتي دركنيم. 
 11محدوده احتياط )SPL˂ 65  ˂  85(دسيبل 85 مساوي

 در گـردد.  مشـخص مـي   Cنام دارد و با رنگ  زرد يا با كـد  
باشـد   دسـيبل  85 از بيشـتر  صـوت  فشـار  تـراز  كه صورتي

شود و مربع مربوطه با رنگ قرمز يا  محدوده خطر ناميده مي
 ايمـن،  نـواحي  وقفـ  نقشه تهيه با گردد. مشخص مي Dكد 

 دشو يم مشخص كد يا رنگي هاشور بصورت خطر و احتياط
 خطـر  منطقـه  بـه  بايـد  اي حرفه بهداشت متخصصين توجه

 كارگران تردد و توقف محل نمودن محدود با تا شود معطوف

  گردد كنترل و كاهش كارگر مواجهه ميزان خطر نواحي در
  12ي صوتي روش تهيه نقشه

 انـدازه  نتـايج  كه تفاوت اين با، باشد مي فوق روش همانند

 تراز هم خطوط توسط كد يا رنگ با دادن نشان بجاي گيري

طور مثال كليه نقاطي  به شوند مي وصل هم به) يزوسونيك(ا
  شوند. هم وصل مي بل است به دسي 85ها  كه فشار صوت آن

شـوند تـا منحنـي     صـورت وصـل مـي    و ساير نقـاط هـم بـه   
  ه گردد.ايزوسونيك يا نقشه صوتي تهي

  هاي توزين فركانس شبكه
هـاي تـوزين    تعيين مقدار تراز فشار صوت بر اسـاس شـبكه  

 فركانس( A.B.C.D.linهـاي مـورد    باشد عمده شـبكه  ) مي
اي و در جهــت ارزيــابي ميــزان  حرفــه اســتفاده در بهداشــت

  هستند.  Aو  Cهاي  مواجهه شبكه
: در ايـن شـبكه مقـادير تـراز فشـار صـوتي       Aشـبكه   -الف
گـردد. تـراز    اسب با حساسيت گوش انسـان تـوزين مـي   متن

  باشد. مي dBAگيري شده در اين وضعيت  اندازه

                                                            
10 Safe 
11 Caution 
12 Isosonic or noise mapping 
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: جهت اهدافي نظير تجزيـه فركـانس صـوتي،    Cشبكه  -ب
بل مـورد   دسي 85كنترل صدا و ترازهاي فشار باالتر از حد 

. همچنين براي تعيين مـورد سـقفي   استفاده قرار مي گيرد
  .[4]شود ي از اين شبكه استفاده ميا فشار كوبه Peakتراز 

  آناليز يا تجزيه صدا
 اكتـاو  در صوت فركانس توزيع بررسي منظور به صدا تجزيه

 از اسـتفاده  بـا  عبـارتي  به اند شده طراحي مختلف باندهاي
 هاي فركانس در را صوت فشار تراز توان مي آناليزور دستگاه

 منظـور  بـه  است ممكن صدا آناليز نمود گيري اندازه مختلف

 انـديس  تعيـين  بـراي ، شـود  انجـام  صدا بلندي تراز تعيين

 داشـته  فركـانس  هر در را صوت فشار تراز بايد ابتدا بلندي

 محـل  از را بلنـدي  انـديس  نمـودار  روي از بتوانيم تا باشيم

 اهـداف  از ديگـر  يكـي  .نمـاييم  تعين فوق پارامتر دو تالقي

 صدا كنترل ايه راه از يكي باشد مي صدا كنترل صدا، آناليز

 دانيـد  مي كه همانطور ،است صوتي جاذب انواع از استفاده

 ماده هر يعني است انتخابي مختلف مواد توسط صوت جذب

 مشخصـي  فركانس يك در را جذب ضريب بيشترين جاذب

 بـا  شيشـه  پشـم  جـذب  ضـريب  بيشـترين  مثال براي. دارد

كه  در حالي باشد مي هرتز 500 فركانس در اينچ 2 ضخامت
ايـنچ در   0,5يورتـان بـا ضـخامت     يب جـذب فـوم پلـي   ضر

 جـاذب  مواد از خواهيم مي وقتي حال است. 4000فركانس 

 كرد تجزيه را صدا بايد ابتدا كنيم استفاده صدا كنترل براي

 و آوريم بدست مختلف هاي فركانس در را صوت فشار تراز تا
 بـاالتر  صـوت  فشار تراز فركانسي چه در كنيم مشخص بعد

  .كنيم انتخاب را جاذب ماده اساس اين بر و است

  اثرات صدا بر انسان
 شـنوايي  كاهش شامل انسان سالمتي بر صدا اثرات جمله از
 تـنفس،  تعداد و قلب ضربان تعداد افزايش ،)عصبي حسي،(

 و شـدن  كـم  خـون،  فشار افزايش اكسيژن، مصرف باالرفتن
 يفكر كارهاي در ناهماهنگي مغزي، فعاليتهاي در دقتي بي
 تهـوع،  بـروز  سـبب  گـوش  البيرنت تحريك با مواردي در و

  شود مي نيز گيجه سر و استفراغ
  

  دوزيمتري
گيري و ارزيـابي مواجهـه    قابل اعتمادترين روش براي اندازه

دزيمتري است زيرا در تمام طـول شـيفت دسـتگاه     پرسنل
گيـري   مواجهـه واقعـي وي را انـدازه    پرسنلدزيمتر بهمراه 
دهـد.   ن شيفت دز دريافتي صدا را نشان مينموده و در پايا
گيــري ابتــدا دزيمتــر را كــاليبره نمــوده و بــا  جهــت انــدازه

نمايند سپس آن را به كمـر   استاندارد مورد قبول تنظيم مي
و ميكروفن آنرا به يقـه وي نصـب نمـوده، در پايـان      پرسنل

توان با توجه به كارايي دزيمتر مقادير دز يا تـراز   شيفت مي
بينـي   ساعته و يا سـاير پارامترهـاي پـيش    8واجهه معادل م

  شده در دستگاه را قرائت و ثبت نمود.  
دز صدا عبارت است از نسبت مدت زمـان شـيفت موظـف     

كاري در شرايط مواجهه به مدت زمان مجاز مواجهه ضربدر 
در محدوده مجاز كار كند دز دريافتي وي  نفريكصد. لذا اگر 

  .كمتر يا مساوي صددرصد است
)4(  

  
  صورت زيراست فرمول كلي محاسه دز صدا به
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  Dدز صدا به درصد :  
Ts) ساعت) 8: مقياس زمان كار روزانه استاندارد  

SPLiتراز فشار صوت :  
SPLs دسي بل) 85: تراز فشار صوت استاندارد (مثال  

q بل برابر  دسي 3: كميت نسبت تبديل مقياس براي قاعده  
)/  log2  =  ــراي قاعــده و )  3 10 ــل 5ب ــر دســي ب            براب
)log2 = 16.6 5 / (  

  شود: صورت زير ساده مي ي فوق به رابطه
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tiزمان هر بار مواجهه با صدا به ساعت : 

براي استاندارد مواجهه در ايران نيز رابطـه بـه شـكل ذيـل     
  خواهدبود

)7(  

D t anti
SPL

i
i

i

n

(% ) . log






12 5
85

101  
  

  كار روش -2
ي مختلف  با عنايت به فعاليت نيروگاه طرشت در چهار حوزه

كه عبارتند از: توليد انرژي الكتريكي، آموزش سـيموالتوري  
باعنايت به رفاهي و توليد پراكنده،  و ي خدمات ورزشي حوزه

صوتي در نيروگـاه نسـبت بـه سـاير      باال بودن ميزان آلودگي
كاري از مجموعه سايت  ايستگاه 18هاي مذكور تعداد  بخش

ابتـدا نقشـه سـاده     در اين مرحلـه . نظرگرفته شدنيروگاه در
هـا،   كـار كـه داراي مقيـاس و محـل نصـب دسـتگاه       محيط

ســپس شــد ترســيم  ،صــدا مولــد هــاي دســتگاه "خصوصــا
، سـاعات  پرسنلاطالعات مربوط به محل هاي تردد و توقف 

مواجهه هر گروه با صدا، اوقـات تغييـر شـيفت و اطالعـات     
هـا ثبـت    كاري، كارگردشي و مرخصـي  مديريتي مانند اضافه

 قـراردارد، اهـداف كنتـرل صـدا نيـز مـدنظر       چـون د. يدگر 
ــوارد ذكر اطالعــات  ــر م شــده از دقيــق و وســيعي عــالوه ب

ها و محل اسـتقرار آنهـا، مشخصـات     مشخصات فني دستگاه
هاي بنـاي كارگـاه و نيـز مشخصـات آكوسـتيكي       فني سازه

  .ديسطوح داخلي به فهرست اطالعات اضافه گرد
بـر اسـاس نـوع هـدف     سنج يا صداگيري  اندازه هاي دستگاه

ساده صنعتي داشـتن يـك   . در يك بازرسي ندستهمتفاوت 
گيري تراز فشار صـوت را   سنج كه توانايي اندازهترازدستگاه 

گيري  ولي براي اندازه ،باشد كافي است داشته Linدر شبكه 
بندي، كه مناطق احتياط وخطر در كارگاه را  منظور ناحيه هب

تراز فشار صوت بايد با دستگاهي  گيري كند، اندازه معلوم مي
گيري تراز فشار صوت در شبكه  انجام گردد كه قابليت اندازه

باشـد. در   بـل داشـته   با دقت يـك دسـي   Aتوزين فركانس 

و  پرسـنل گيري دقيق بـراي معـين نمـودن مواجهـه      اندازه
معين نمودن تراز پيك و تراز مؤثر صدا، الزم است دسـتگاه  

گيري در شـبكه   و توانايي اندازه بل دسي 5/0دقتي درحدود 
باشد. براي آناليز فركـانس   را داشته  Aو C توزين فركانس 

همراه  Linو  Cهاي   هاي دقيق با شبكه بايستي از ترازسنج
آناليزور كمك گرفت. در دزيمتري نيز بايد از دستگاهي كـه  

گيـري دز و تـراز معـادل اسـت      حداقل داراي ويژگي انـدازه 
بدين منظور در نيروگاه طرشت از تجهيـزات  . استفاده نمود

  ذيل استفاده گرديد
  Cellصداسنج نوع دو تنظيم مدل  - 1
 كاليبراسيون قابليت با صدا الكترونيكي كاليبراتور - 2

 بل دسي 114 و 94 هاي فركانس در داخاي

 صداسنج كاليبراسيون مخصوص گوشتي پيچ - 3

 گيري اندازه محل ابعاد به مربوط اطالعات - 4

  Lay Outو گيري دازهان محلترسيم  - 5

 اطالعات ثبت فرم - 6

با دقـت   Cellدستگاه مورد استفاده از نوع پيشرفته، مدل  
0.5dB منظور ارزيابي ميزان مواجهه پرسنل  باشد كه به مي

هاي صنعتي و ارزشيابي محيطي صدا مورد  با صدا در محيط
نسـبت بـه كـاليبره نمـودن دسـتگاه      گيرد.  استفاده قرار مي
هاي تعيين شده  گرديد و با توجه به ايستگاه صداسنج اقدام

هاي فرمان،  در اتاقنسبت به پايش اصوات در سايت نيروگاه 
و  FDFهـاي تغذيـه، سـيركوله،     سالن توربين و سالن پمپ

 محيطي گيري اندازه بر عالوهنيز  دوزيمتري .شداقدام غيره 

 ،انجـام پـذيرفت   صوت سنج تراز دستگاه از استفاده با صدا
 قابـل  دوزيمتـري شـد   گونه كه در مقدمـه اشـاره   همان زيرا

 مواجهـه  ارزيـابي  و گيـري  انـدازه  بـراي  روش اعتمـادترين 

در راستاي انجام اين فرآيند از وسايلي با صداست.  كارگران
نظير كاليبراتور الكترونيكي صـدا، دسـتگاه دوزيمتـر و فـرم     

ر ابتدا دستگاه دوزيمتثبت اطالعات مربوطه استفاده گرديد. 
 dB94طبق دسـتورالعمل شـركت سـازنده در تـراز فشـار      

 كـه را  زيـاد  صـداي  داراي هـاي  موقعيـت كاليبره گرديد و 

 دسـتگاه  و گرديد شناسايي هستند مواجهه در آن با پرسنل
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 دقيقه 30 و در حدود مدت كوتاه صورت به را صدا دوزيمتر

 منطقـه  در آن ميكـروفن  فرمـي كـه   بـه  ،به پرسنل مربوطه

 زمان طول در صدا دوزيمترشد.  ارگرفت متصلقر شنوايي

 روتـين  هـاي  فعاليـت  ي و درهنگام انجـام كليـه   شده تعيين

شـده   زمان تعيين پايان در ماند و همين صورت باقي روزانه به
وسـيله دوزيمتـر    شـده بـه   داده مقدار نشـان  از پرسنل جدا و
  هاي مربوطه ثبت گرديد.  قرائت و در فرم

  ها يافته -3
سنجش صوت و برداري نيروگاه طرشت،  رهدر شركت به

و نتايج حاصل از  دوزيمتري در طول دو روز انجام پذيرفت.
كه  هاي مربوطه ثبت و ضبط گرديد. ها در فرم گيري اندازه

   گردد. ها ارائه مي چند نمونه از آن
روش  ) ثبت نتايج صداسنجي محيطي به1جدول(
  اي سبكه

  
  
  
  

رفته نيروگاه طبقه بندي صورت گ ) از ناحيه1عكس (
  اول

  
  ) نتايج شدت صوت در نقاط مختلف نيروگاه2جدول(
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  ي فردي گيري مواجهه ) نتايج اندازه3جدول(

  ) مقادير حدتماس شغلي4جدول(

  گيري نتيجه -4
سنجي كه در رابطه با  باعنايت به نتايج حاصل از آالينده

چنين دوزيمتري، و مقايسه با  صوت انجام گرفت و هم
  گردد: استاندارد ميزان مواجهه كه در زير ارائه مي مقادير

، اتاق هاي فرمان الكتريك و گيري شده هاي اندازه از ايستگاه
برداري، كارگاه تعميرات  ، دفتر بهرهHSEبويلر، دفتر 

تعميرات الكتريك، تعميرات ابزاردقيق، مكانيك، تاسيسات، 
اق ي احتياط و ات در محدوده دفاتر كارشناسان و خدمات

، BFPسالن توربين، سالن  اپراتورهاي توربين در طبقه اول،
CWP ،FDF  وCPكه  ي خطر قراردارد. ها در محدوده

هاي فني شامل كنترل مبتني بر  نياز به اعمال دقيق كنترل
  فردي سازه، كنترل مبتني بر دفاع صوتي يا اكتيو و حفاظت

ل و در حد امكان استفاده از كنترل مديريتي شامل كنتر
، كه در قالب زمان مواجهه و پايش سالمتي دارد

  دردست اقدام است. هاي بهبود الحي و تعريف پروژهاص اقدام
  قدرداني

برداري نيروگاه  در پايان، از مديريت محترم شركت بهره
طرشت و تمامي همكاران پرتالش و گرانقدر، مراتب تشكر و 

  .كنيم قدرداني خود را اعالم مي
 مراجع

) آلودگی صوتی و ١٣٩۴(”.مودمعتضدي، مح - 1
، اولين، ”ھای انرژی ن در سيستمآرفع 

کنفرانس ملی رويکردھای نوين و کاربردی در 
  مھندسی مکانيک

٢- www.environmentalhealth.ir  

مباني آكوستيك و ”() .ابوالفضل، برخورداري - 3
، اول، چاپ “مهندسي كنترل صدا در صنعت

  انديشمندانتشارات 
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